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مقدمه

س��ازند آسماري مهمترين س��نگ مخازن نفت حوضهي رسوبي زاگرس اس��ت و بههمين دليل مطالعات گستردهاي روي خواص سنگچينهاي و
زيس��تچينهاي آن انجام شده است .در اين بازنگري سعي ش��ده ضمن توصيف نكات اصلي سازند آسماري ،آخرين مطالعهي چينهاي بهويژه نتايج
حاصل از مـطالعهي پروژهي ازدياد برداشت كنسرسيوم نفتي ( IOR (2006بررسي گردد.
 -1موقعيت جغرافيايي برش نمونه

نام سازند آسماري از كوه آسماري واقع در جنوبشرقي مسجدسليمان
(محل انتخاب شده براي برش نمونهي اين سازند) گرفته شده است .این
برش در تاقدیس گورپی ،تنگ انبار اس��پید با مختصات طول جغرافيايی
 49و◦ 34و عرض جغرافیایی  31و◦ 43واقع شده است.
 -2مرز پایین و باال

در محل برش نمونهي بخش پایيني س��ازند آس��ماري بخش متعلق به
اليگوس��ن ديده نميشود .اين قسمت توس��ط مارنها و شيلهاي سازند
پابده جانش��ين شده اس��ت .الزم بهذكر اس��ت كه حد پایيني اين سازند
با س��ازند پاب��ده و حد بااليي آن با س��ازند گچس��اران در ب��رش نمونه
همشيب اس��ت .در برش كوه آسماري ،نهش��تههاي بااليي سازند پابده
دربردارندهي رخس��ارههاي ميکروبي (توفا و اس��تروماتوليت) وابسته به
محيطهاي درياچهاي اس��ت .حد بااليي نهش��تههاي اخيرالذكر با سازند
آسماري ناپيوسته بوده و با افقي از خاک قديمي مشخص شده است .بر
روي اين افق ،انيدريت قاعدهاي آسماری جاي دارد.
 -3سنگ چینهنگاری

در محل برش نمونه ،ضخامت اين سازند  314متر و متشكل از سنگ
آهكهاي مقاوم كرمرنگ اس��ت كه در بين آن طبقات ش��يلي و مارني
سن
مش��اهده ميشود .در برش نمونه ،قس��مت زيرين سازند آسماري با ّ
اليگوس��ن وجود ندارد .اين بخش از سازند توسط مارنهای سازند پابده
جانشين شده است [.]4
در نواحي جنوبي فروافتادگي دزفول ،چه در رخنمونهاي س��طح
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زمين مثل كوه خويز (تنگ تكاب) و كوه ميش (تنگ گرگدا) و چه
در زير زمين و چاههاي منطقه گچساران (ميادين گچساران ،سوالبدر
و خيرآب��اد) و منطقهي بهبه��ان (ميادين خوي��ز و منصورآباد) عالوه
بر وجود س��نگآهكهاي قس��مت پاييني سازند آس��ماري حداكثر
توس��عهي اين س��ازند قابلپيگيري اس��ت .در محله��اي اخيرالذكر
ضخامت اين س��ازند  420تا  500متر اندازهگيري شده است .استوني
( )1975پيش��نهاد ك��رد كه بهعلت جامعيت برش س��طحاالرضي اين
سازند در تنگ تكاب كوه خويز (شمال بهبهان) بهعنوان برش كمكي
سازند آسماري انتخاب ش��ود .ولی بهعلت احداث سد و نيروگاه در
دهانهي تنگ تکاب ،اين محل در دس��ترس نيست .از اينرو رخنمون
این س��ازند در تنگ گرگدا تاقديس كوه ميش ( 10كيلومتري شرق
شهرس��تان دوگنبدان) بهعنوان برش مرجع پیش��نهاد میشود .الزم به
توضيح اس��ت كه در اين س��ازند ،بخش ماسهس��نگي اهواز و بخش
تبخيري كلهر بهطور رسمي شناسايي شده است.
 -4زيست چينهنگاري

از ديرباز س��ازند آس��ماري بر اس��اس زيس��ت چينهاي به س��ه واحد
آسماري زيرين ،آس��ماري بااليي و آس��ماري زيرين تقسيمبندي شده
ولي تحوالت مطالعاتي موجب ش��ده مرز واحدهاي مختلف آس��ماري
تغييراتي داشته باش��د .در اين بازنگري به اين تغييرات اشاره خواهد شد
(ريچاردسون.)1924 ،

 -5مشخصات بيواستراتيگرافي

خــواص زيست چينهاي سازند آسماري در  1965توسط واين و سپس

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 112خرداد ماه 1393

در  1967توس��ط آدامز و بورگيوس مورد مطالعه و بررس��ي قرار گرفت
كه در مجموع سه زون تجمعي و دو زيرزون تجمعي را توصيف كردند.
در  2007اهرنب��رگ و هم��کاران نیز با اس��تفاده ازچینهنگاري ایزوتوپ
سن سازند آسماري پرداختند .این مطالعات بر
استرانس��یوم ( )Srبه تعیین ّ
پایهي شناسایی فرآمینیفرهاي Archaias, Miogypsina, Spiroclypeus
 blankenhorni, Borelis melo curdica, Nummulitesانج��ام ش��ده
است.
همچنین در  2009الرسن و همکاران با استفاده از مطالعات ایزوتوپی
استرانسیوم ،در ده میدان نفتی بيوزونبندي جدیدي را معرفی كردند كه
در ادامه شرح مختصر هر یک ازآنها خواهد آمد.
Eulepidina-Nephrolepidina-Nummulites assemblage zone -1-5
()Adams & Bourgeois; 1967

اي��ن بي��وزون ب��ا وج��ود تجم��ع فرآمينيفره��اي Eulepidina spp,

 Nephrolepidina spp, Nummulites sppمشخص ميشود.
س��نگ آهكهاي ح��اوي اين بي��وزون داراي بافتهاي وكس��تون-
سن آن اليگوسن منظور گرديده
پكس��تون و گاهي دولوميتيشده بوده و ّ
اس��ت .الزم به توضيح اس��ت كه ناحيه تجمعي مزبور معادل آس��ماري
پاييني و دربرگيرنده بيوزونهاي وايند ( )1965بوده و شامل شماره های
  57 ،56و  58با نامهاي زير ميباشد:)Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa assemblage zone (56

)Nummulites intermedius-Nummulites vascus assemblage zone (57
)Archaias operculiniformis Range zone (58

Miogypsinoides-Archaias-Valvulinid sp. assemblage zone -2-5
()Adams & Bourgeois; 1967

اي��ن بي��وزون ب��ا پيداي��ش میکروفس��یل
 .groupValvulinid sp.1, Miogypsinoides spمشخص ميشود.
اين زون تجمعي اساساً همارز و مترادف آسماري مياني بوده و در عين
حال دربرگيرندهي زون تجمعي شمارهAustrotrillina howchini- 59-
 Peneroplis evolutus assemblage zone (Wynd ,1965ميباش��د.
س��ن اين بيوزون تجمعــي ،ميوس��ن (آش��كوب اكي تانين) منظور شده
ّ
و با تجم��ع میکروفس��یلهاي Austrotrillina howchini,Peneroplis
 evolutusمشخص ميشود.
الزم به توضيح است كه در  1967آدامز و بورژووا در بيوزون مزبور دو
زيرزون (Miogypsinoides–Archaias-Valvulinid sp. assemblage
 )zoneرا شناسائي كردند.
Archaias kirkukensis

-2-5الفArchaias asmaricus – Archaias hensoni -
assemblage subzone

اي��ن زي��رزون ب��ا وج��ود فرآمينيفره��اي ك��فزي

Archaias

hensoni, Pseudolituonella reicheli, Archaias asmaricus,

Miogypsinoides complanatus, spiroclypeus blankenhorni

مشخص شده است.
در مطالع��ات ميكروس��كوپي س��نگآهكهاي اي��ن زون ش��بيه به
س��نگآهكهاي آس��ماري زيرين يعن��ي داراي بافتهاي وكس��تون-
پكستون و گاهي دولوميتيشده است.

-2-5بMiogypsina assemblage - 14.Elphidium sp -
subzone

اين زي��رزون با تجم��ع فرآمينيفرهاي ك��فزي Elphidium sp.14,

 Miogypsina sp., Faverina asmaricusمش��خص ميشود .اين بخش
از س��نگآهكهاي آسماري مياني با توس��عهي دولوميتهاي سبخايي
همراه است.
Borelis melo group- Meandropsina iranica-3-5
)assemblage zone (Adams & Bourgeois, 1967

اين زون تجمعي با پيدايش فرآمينيفره��اي Borelis melo curdica,

Borelis melo melo, Meandropsina iranica,Valvulinid sp.2,
Miogypsina irregularis, Dendritina rangi, Peneroplis farsensis

همراه است .در مطالعات ميكروسكوپي سنگآهكهاي دربرگيرندهی
اين بيوزون بهصورت تناوب وكستون و پكستون بوده كه همراه آن انيدريت
مشاهده ميشود .ضخامت اين زون تجمعي در حوالي جبههي كوهستاني
فروافتادگي دزفول بهويژه در شمال اللي حدود  300متر است .در اين نواحي
قسمت بااليي اين زون تجمعي به رخسارهي عميق دريايي تبديل ميشود.
بهعنوان مثال در حوالي شمال دهدز (از توابع ايذه) فرآمينيفرهاي پالژيك
Globorotalia s.s. (small species),Turborotalia s.s.,Globigerina

 spp., Orbulina sppظاهر ميگردد.
الزم به توضيح اس��ت كه اين زون تجمعي مترادف با آسماري بااليي
ب��وده و در عين حال دربرگيرن��ده زون تجمعي ش��ماره–Borelis( 61
س��ن بيوزون مزبور ميوسن پيشين
 )melo curdica range zoneاس��تّ .
(آشكوب بورديگالين) ميباشد.
براي س��اليان متمادي مطالعات بيواستراتيگرافي حوضهي زاگرس
بهوي��ژه در ش��رکت ملي نفت اي��ران ب��ر اس��اس دو طبقهبندي باال
انجام ميش��د .ط��ي پروژه ی تحقيقات��ي  IORكنسرس��يوم نفتي ،در
س��ن
 2007اهنب��رگ و هم��كاران ايزوتوپ استرانس��يم را مطالعه و
ّ
مطلق اين س��ازند را تعيين كردند و مش��خص ش��د که اختالفاتي در
مح��دودهي زماني آش��كوبهاي ش��اتين-بورديگالين وجود دارد.
در  2009الرس��ن و هم��کاران و در  2010ونبوخ��م و همکاران با
کمک دادهه��اي اهرنبرگ و هم��کاران و دادهه��اي جديد ،عالوه
ب��ر تأيي��د کار آنها ،بيوزونهاي جديدي را براي س��ازند آس��ماري
ارائ��ه كردن��د .ايش��ان همچني��ن م��رز اُليگو-ميوس��ن را بر اس��اس
جدول جديد زماني زمينشناس��ي (گرادس��تين و همكاران)2004 ،
بازنگري كردند (جدول .)1-در جدول 1-بيوزوناس��يون الرس��ن و
53
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همکاران ( )2009ارائه شده است.
 -6زونبندي زیستی سازند آسماري توسط الرسن و همکاران
Borelis melo curdica – B. melo melo Assemblage zone-1-6

این زون بر اساس حضور کامل ( Borelis melo curdica (Totalدر
درون سازند آسماري توصیف شده و جامعهي همزیست آن عبارتند از:
Dendritina rangi, Meandropsina spp., Spirolina spp.,

Discorbis,

Peneroplids,

Small

Peneroplis

evolutus,

.Polymorphinids, Echinoid debris, miliolids

اﻳﻦ زون زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودهاي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن  Globigerina spp.ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﺎﻟﺐ وﺟﻮد دارد و

سن این زون بوردیگالین تعیین شده است.
ّ

اﻧﻘﺮاض  Turborotalia cerroazulensisدر آن رخ داده اﺳﺖ .زونﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﻣﺎ
ﺗﻨﻮع ﻛﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺣﺎوي ﮔﻠﻮﺑﻴﮋرﻳﻨﻴﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﺮ زﻣﺎن اﻟﻴﮕﻮﺳﻦ آﻏﺎزي دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ
ﺷﻜﻞ  :1ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻨّﻲ ﻓﺮآﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري )ﺑﺮداﺷﺖ از ﮔﺰارش ﭘﺮوژهي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ

Indeterminate zone-2-6
)ﺑﻪوﻳﮋه اﮔﺮﺣﺎوي
اﺳﺘﺮاﻧﺴﻴﻮم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه
آسمارياﻳﺰوﺗﻮپ
وﺳﻴﻠﻪي
شاخصﻦّ ﺑﻪ
فرآمينيفرهاياﻳﻦ ﺳ
ّChiloguembelinaي ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
(برداشت از گزارش
سازند
 1كنترل س��ن
ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﻧﻔﺘﻲ (2006 ،IOR
پروژهي ازدياد برداشت كنسرسيوم نفتي )2006 ،IOR
این زون ش��امل یک اینتروال بس��یار فقیر از فسیل در حد فاصل زون
اﺳﺖ Turborotalia cerroazulensis .دراﻟﻴﮕﻮﺳﻦ آﻏﺎزي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
Miogypsina , Elphidium sp.14 , Peneroplis fersenesis Ass.
 -7ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺣﻴﻪ1
اي بيوزوناسيون الرسن و همکاران ( )2009و مقايسهی آن با آدامز و
 Zoneو باالترین زون فس��یلی Borelis melo curdica , Borelis melo
ﻫﺎي
وﻟﻲودر ﻧﺎوه
ﺑﻴﺮون) ﻣﺎﻧﺪه
داﺧﻠﻲ از
ﻓﺎرس
ﺳﻜﻮي
ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻤﺎل
ﺟﺪول :1در اﺋﻮﺳﻦ ﭘﺴﻴﻦ
()1965
وايند
( )1967و
بورژوا
(1965
واﻳﻨﺪ )
(1967
آداﻣﺰ وآبﺑﻮرژوا
آن ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
(2009و و
ﺷﺮﻗﻲ)
ﻫﻤﻜﺎران
اﻟﻴﮕﻮﺳﻦ،و
ﺑﻴﻮزوﻧﺎﺳﻴﻮن-ﻻرﺳﻦ
 melo Ass. Zoneاس��ت .اغل��ب فون��اي موجود در این ح��د فاصل را ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻟﻨﮕﻪ ،رﺳﻮبﮔﺬاري ﻧﻬﺸﺘﻪﻫﺎي ژرف ﺳﺎزﻧﺪ ﭘﺎﺑﺪه اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺎﻳﺎن اﻟﻴﮕﻮﺳﻦ در ﻧﺘﻴﺠﻪي
This study

Frevious studies

Wynd 1965
& Bourgeois 1967
interpretation
interpretation
 Ageدر ﻣﺮز
اﺳﺖ.
Adamsآﺳﻤﺎري ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻦّ ﺷﺎﺗﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
ﻛﻮﭼﻚ
Ageدرﻳﺎ ،ﭼﺮﺧﻪي
ﻣﺤﺪود
 Dendritina rangiتش��کیل میدهند .بهدليل ﭘﻴﺸﺮوي آرام و
14

Mogyosing

Austotrling rowchini

Miocene

Miogypsinoides-ArchaiasValvulinid

Miocene

میلیولیدهاي ناش��ناخته و
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮕﻲ اﻫﻮاز از ﺳﺎزﻧﺪ
حضور گونههاي ناشناخته در این زون محدودهي زمانی مذكور بهعنوان اﻟﻴﮕﻮﺳﻦ-ﻣﻴﻮﺳﻦ در ﻧﻮاﺣﻲ اﻫﻮاز ﻣﺎﺳﻪ
Ephldurnsp.
Aquitanian
زون مبهم نامیده شده است .این زون بهطور عمده به آکیتانین تعلق دارد .آﺳﻤﺎري ﻳﺎد ﻣﻲﮔﺮدد .در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن در ﻟﺮﺳﺘﺎن رﺳﻮبﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮي ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻬﺮ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
Aquitanian
Burdigalian

Boralis mclo grf Mcondropsina iranica

Borelis melo curdica
()zcne 61

Burdigalian

Peneropils evolutus
()zcre 59
cincludes: Manaherais Bpygmaea Pdelicatal

Archaias
ﻛﻢژرﻓﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮﺿﻪي ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﺮﺧﻪي آﺳﻤﺎري ﻣﻴﺎﻧﻲ
asmaricusﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ
رﺳﻮبﻫﺎي آﻛﻴﺘﺎﻧﻴﻦ ﺑﺎ
Chattian

Oligocene

Archaias henasoni

Assemblage zone

Rupelian

این زون بر اساس حضور همزیستElphidium sp.14, Miogypsina

Eulepidna
Nephrolepiding
Nummultes

Nummulities
intermedius
??????????
Nummulities vascus
)(zone 57

??????????Archaias
operculiformis
)(zone 58

Oligocene
undivided

Oligocene

 Miogypsina – Elphidium sp.14 – Peneroplis farsenesis-3-6را ﺑﻪوﺟﻮد آوردهاﻧﺪ .از ﭼﺮﺧﻪي آﺳﻤﺎري ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻢﻋﻤﻖ ﺷﺪن درﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ
ﺷﺪن ردﻳﻒﻫﺎي آﺳﻤﺎري ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪي ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪي دﻳﺎژﻧﺰ در ﻣﺮز ﺑﺎﻻي آﺳﻤﺎري ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮوي ﮔﺴﺘﺮدهي درﻳﺎي ﺑﻮردﻳﮕﺎﻟﻴﻦ )ﭼﺮﺧﻪي آﺳﻤﺎري ﺑﺎﻻﻳﻲ( در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎن و
Globigenina

?????????? spp.
Globigerina
)(zone 55

??????????Lepdocylina
Operculina
Ditrupa
)(zone 56

ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﻲ اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اواﺧﺮ

 spp., Peneroplis farsenesisو گاه��ی اوقات Faverina asmaricus
ﺗﻐﻴﻴﺮات
رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻤﻲ
 (2009ﺑﺎ
ﻫﻤﻜﺎران )
ﻻرﺳﻦ و
آﺳﻤﺎري
ﺳﺎزﻧﺪ
زﻳﺴﺘﻲ
ﺑﻨﺪي
ﺟﺪول:2
آﺳﻤﺎري ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪي
ﺗﺒﺨﻴﺮي ﺣﺎﻛﻢ و
ﺗﻮﺳﻂ درﻳﺎ و
ﻋﻤﻖﺗﺮ ﺷﺪن
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻢ
آب درﻳﺎ
اﻓﺖ ﺳﻄﺢ
زونﻦ ﺑﺎ
ﺑﻮردﻳﮕﺎﻟﻴ
.Miogypsina sppمیتواند بهصورت  Floodﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

توصیف شده و همینطور
 Zoneدیده شود .این زون محدود به آکیتانین است.

Archaias asmaricus – Archaias hensoni-4-6
.Miogypsinoides complanatus Assemblage zone

ای��ن زون بر اس��اس حضور مش��ترك و همزیس��ت
سن
 blankenhorni, Miogypsinoides complanatusتعریف ش��ده و ّ
آن شاتین است.

Spiroclypeus

Lepidocyclina – Operculina – Ditrupa Assemblage -5-6
zone

ای��ن زون بر اس��اس مجموع��هي همزیس��ت Eulepidina dilatata,

Rotalia viennoti, Planorbulina spp., Heterostegina spp.,

سن آن از روپلین
 ,Haplofhragmium slingeri, Algaeتعریف شده و ّ
تا شاتین است.
Nummulites vascus – N. fichteli Assemblage zone -6-6

ای��ن زون بر اس��اس مح��دودهي حض��ور کام��ل ( )totalدو گونه از
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نومولیتهاي معرفی ش��ده تعریف گرديده است .مجموعهي همزیست
ش��امل Operculina complanata, Eulepidina dilatata, Rotalia

viennoti , Heterostegina spp.,Haplophragmium slingeri,
 Ditrupaاس��ت .بهع�لاوه گونههایی مث��ل Eulepidina elephantina,

Archaias operculiniformis, Subterranophyllum thomasi

سن این زون زیستی روپلین است.
وجود دارندّ .

نی��ز

Globigerina spp. – Tuborotalia cerroazulensis -7-6
Assemblage zone

این زون زیستی شامل محدودهاي اس��ت که در آن .Globigerina spp

بهص��ورت غالب وجود دارد و انقراض  Turborotalia cerroazulensisدر
آن رخ داده اس��ت .زونهاي تجمعی مانند این ،با تع��داد زیاد اما تنوع کم
بهطور عمده حاوي گلوبیژرینیدهاي کوچک بوده و معموالًبر زمان الیگوسن
آغازي داللت دارن��د (بهویژه اگرحاوي  Chiloguembelinaهم باش��ند).
سن بهوس��یلهي ایزوتوپ استرانسیوم تأیید شده اس��تTurborotalia .
این ّ
 . cerroazulensisدرالیگوسن آغازي نیز مشاهده شده است.
 -7گسترش ناحیهای

در ائوسن پسين-اليگوسن ،شمالشرقي لرستان و سکوی فارس داخلی
از آب بي��رون مانده ولی در ناوههای خوزس��تان و لنگه ،رس��وبگذاری
نهش��تههای ژرف س��ازند پابده ادامه داش��ته اس��ت .در پايان اليگوسن در
نتيجهي پيش��روی آرام و محدود دريا ،چرخهي کوچک آسماری پايينی
س��ن ش��اتين تشکيل شده اس��ت .در مرز اليگوسن-ميوس��ن در نواحی
به ّ
اهواز ماس��ههايی نهش��ته ش��ده که از آن بهعنوان بخش ماسهسنگی اهواز
از س��ازند آس��ماری ياد میگردد .در همين زمان در لرس��تان رسوبهای
تبخيری بخش کلهر نهش��ته ش��ده است .رس��وبهای آکيتانين با ويژگی

محيطهای کمژرفا در تمامی حوضهي نهش��ته ش��ده و چرخهي آسماری
ميانی را بهوجود آوردهاند .از چرخهي آس��ماری پايينی به ميانی کمعمق
ش��دن دريا محسوس اس��ت و حتی دولوميتی ش��دن رديفهای آسماری
ميانی ممکن اس��ت نش��انهي يک مرحلهي دياژنز در مرز باالی آسماری
ميانی باش��د .پس از اين فرسايش با پيشروی گستردهي دريای بورديگالين
(چرخهي آس��ماری بااليی) در تمامی لرستان و قس��مت اعظم خوزستان
انباش��ته شده ولی اين سنگها در شمالش��رقي خوزستان وجود ندارد .در
اواخر بورديگالين با افت س��طح آب دريا ش��رايط كمعمقتر شدن دريا و
تبخيری حاکم و چرخهي رسوبي آسماری به پايان رسيده است.
اين س��ازند در فروافتادگي دزفول و ناحيهي ايذه گسترش چشمگيري
دارد و در جهات مختلف از نظر سنگشناس��ي ،هندسهي رسوبي و زمان
تش��کيل ،تغييرات قابلتوجهي دارد .بررس��ي روند اي��ن تغييرات کمک
ش��اياني به درک چگونگي تشکيل پلتفرم آس��ماري و تکامل آن خواهد
كرد .بهطور کلي س��ازند آس��ماري با مشخصات س��نگ چينهاي ،محيط
رسوبي و محدودهي زماني معين شده در محل برش نمونه ،در فروافتادگي
دزفول ديده ميش��ود که با اندکي تغيير در لرس��تان قابلتعقيب است .اين
س��ازند در نواحي فارس و بندرعباس نه تنها خواص س��نگ چينهاي بلکه
خواص زماني خود را هم از دست ميدهد.
در گس��ترش ناحیهای ،سازند آس��ماري داراي دو بخش رسمي است؛
بخش ماسهس��نگ اهواز س��ازند مذك��ور در نواحي جنوب��ي فروافتادگي
دزفول توس��عه يافته و بخ��ش تبخيري كلهر در شمالش��رقيِ فروافتادگي
دزفول و جنوبغربي لرستان گسترش دارد و در بعضي ميادين موجود در
خوزستان نيز اين بخش ديده شده است .الزم بهتوضيح است كه در نواحي
كوهستاني مثل زون ايذه ماسهسنگهاي شناسايي شده در سازند آسماري
تفاوت فاحش سنگشناسي با ماسهسنگهاي بخش اهواز در ميادين نفتي
فروافتادگي دزفول دارد كه اين ناشي از تفاوت منشأ آنهاست.
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